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(c) Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 182 (1999) o zákaze 
a okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce z decembra 1999.  

5. Výbor víta rôzne pozitívne opatrenia prijaté v oblastiach súvisiacich s 
implementáciou Opčného protokolu, najmä:  

(a) Vyhlásenie zmluvnej strany uskutočnené pri ratifikácii Opčného protokolu, 
že minimálny vek dobrovoľného odvodu do ozbrojených síl Slovenskej republiky bude 18 
rokov a 

(b) Príspevok zmluvnej strany k implementácii usmernení týkajúcich sa detí 
a ozbrojeného konfliktu prijatý Radou pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy 
Európskej únie v decembri 2003. 

 III. Všeobecné opatrenia implementácie 

  Šírenie  

6. Napriek zohľadneniu toho, že text Opčného protokolu je uvedený na internetových 
stránkach príslušných ministerstiev a na internetových stránkach verejného ochrancu práv, 
výbor sa obáva nedostatočnosti úsilia zmluvnej strany, aby sa zásady a ustanovenia 
Opčného protokolu stali známe širšej verejnosti vo všeobecnosti a najmä deťom. 

7. Vo svetle článku 6, odseku 2 opčného protokolu výbor odporúča, aby zmluvná 
strana zabezpečila šírenie zásad a ustanovení opčného protokolu vo verejnosti vo 
všeobecnosti a najmä medzi deťmi. 

  Školenie 

8. Napriek tomu, že výbor víta rôzne školiace programy a semináre týkajúce sa 
medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, vrátane ustanovení opčného 
protokolu, pre členov ozbrojených síl a osoby slúžiace v mierových misiách Organizácie 
Spojených národov a NATO, obáva sa nedostatku školiacich programov týkajúcich sa 
ustanovení opčného protokolu pre všetkých relevantných odborníkov pracujúcich s 
deťmi a pre deti, najmä pre pracovníkov pohraničnej stráže a imigračných pracovníkov, 
sociálnych pracovníkov a zdravotnícky personál. 

9. Výbor odporúča, aby zmluvná strana organizovala školiace programy 
o ustanoveniach opčného protokolu pre všetkých relevantných odborníkov 
pracujúcich s deťmi a pre deti, najmä pre pracovníkov pohraničnej stráže 
a imigračných pracovníkov, pre sociálnych pracovníkov a zdravotnícky personál.  

 IV. Zákaz a súvisiace oblasti  

  Zákaz odvodov  

10. Výbor pozitívne vyzdvihuje zákonné vylúčenie možnosti, aby osoby, ktoré majú 
menej ako 18 rokov slúžili v ozbrojených silách v rámci povinných alebo dobrovoľných 
odvodov, ako aj to, že nemôžu byť udelené výnimky týkajúce sa minimálnej vekovej 
hranice. Výbor však s poľutovaním konštatuje, že odvody alebo využívanie detí mladších 
ako 18 rokov v nepriateľských konfliktoch zo strany štátnych ozbrojených síl a neštátnych 
ozbrojených skupín nie sú výslovne zakázané a zo zákona trestné. 

11. Výbor odporúča, aby zmluvná strana zapracovala do svojej legislatívy výslovný 
zákaz a trestnosť odvodov alebo využívania detí, ktoré majú menej ako 18 rokov, v 
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nepriateľských konfliktoch zo strany štátnych ozbrojených síl a neštátnych 
ozbrojených skupín. 

12. Výbor si s uznaním všíma podporu zmluvnej strany dokumentu z Montreux 
o príslušných medzinárodných právnych záväzkoch a dobrých postupoch pre krajiny v 
súvislosti s operáciami súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností počas 
ozbrojeného konfliktu. Napriek tomu má výbor obavy z chýbajúcej trestnej zodpovednosti 
v národnej legislatíve vzťahujúcej sa na súkromné a bezpečnostné služby alebo spoločnosti. 

13. Výbor odporúča, aby zmluvná strana zvážila zavedenie národnej legislatívy 
týkajúcej sa trestnej zodpovednosti súkromných vojenských a bezpečnostných služieb 
a aby poskytla informácie o krokoch uskutočnených v tomto smere vo svojej 
nasledovnej periodickej správe. 

  Extrateritoriálna súdna moc  

14. Výbor berie do úvahy informácie zmluvnej strany o možnosti zavedenia 
extrateritoriálnej súdnej moci v prípadoch náboru alebo zapojenia sa do nepriateľských 
konfliktov dieťaťa, ktoré má menej ako 15 rokov. S poľutovaním však konštatuje, že zákon 
neumožňuje extrateritoriálnu súdnu moc pre všetky porušenia spadajúce pod opčný 
protokol, najmä odvody alebo využívanie detí, ktoré majú menej ako 18 rokov, 
v nepriateľských konfliktoch. 

15. Výbor odporúča, aby zmluvná strana prijala všetky potrebné kroky smerujúce 
k zabezpečeniu, aby národná legislatíva umožnila zavedenie a aplikovanie 
extrateritoriálnej súdnej moci pre všetky porušenia spadajúce pod opčný protokol, 
vrátane odvodov a využívania detí, ktoré majú menej ako 18 rokov, v nepriateľských 
konfliktoch.  

 V. Ochrana, obnova a reintegrácia 

  Opatrenia prijaté na ochranu práv detských obetí 

16. Napriek tomu, že výbor uznáva, že málo detí spomedzi utečencov a záujemcov 
o azyl pochádza z krajín, v ktorých prebiehajú ozbrojené konflikty a v ktorých mohli byť 
deti zapojené do ozbrojeného konfliktu, obáva sa, že zmluvná strana nezaviedla 
mechanizmus na včasnú identifikáciu detí, ktoré mohli byť zapojené do ozbrojeného 
konfliktu, ani postup na ich ochranu, obnovu a reintegráciu. 

17. Výbor odporúča, aby zmluvná strana zaviedla mechanizmy včasnej 
identifikácie detí spomedzi utečencov a záujemcov o azyl pochádzajúcich z krajín, 
v ktorých prebieha ozbrojený konflikt, ktoré mohli byť zapojené do ozbrojeného 
konfliktu, s cieľom zabezpečiť ich ochranu, obnovu a reintegráciu. Výbor ďalej 
odporúča, aby zmluvná strana vyvinula protokoly a špecializované služby na 
zabezpečenie toho, aby bývalí detskí vojaci dostali potrebnú pomoc pre fyzickú 
a psychickú obnovu a sociálnu reintegráciu. 

 VI. Medzinárodná podpora a spolupráca 

  Medzinárodná spolupráca  

18. Výbor odporúča, aby zmluvná strana pokračovala a posilňovala svoju 
spoluprácu s Medzinárodným výborom Červeného kríza, vysokým komisárom OSN 
pre utečencov a s osobitným vyslancom generálneho tajomníka pre deti a ozbrojený 
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konflikt a aby preskúmala ďalšiu spoluprácu s príslušnými jednotkami OSN na 
implementácii Opčného protokolu.  

 VII. Ratifikácia Opčného protokolu o postupe oznámení 

19. Výbor, berúc do úvahy s uznaním snahy zmluvnej strany o úspešné zavŕšenie 
procesu návrhu Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o postupe 
oznámení (OPIC) za jej predsedníctva príslušnej pracovnej skupiny a aj skutočnosť, 
že bola jeho prvým signatárom, vyzýva zmluvnú stranu, aby ratifikovala OPIC čo 
najskôr, aby tak ďalej posilnila svoj záväzok napĺňať práva detí.  

 VIII. Ďalší postup a šírenie 

20. Výbor odporúča, aby zmluvná strana prijala všetky primerané opatrenia na 
zabezpečenie úplnej implementácie súčasných odporúčaní okrem iného ich posunom 
do parlamentu, na relevantné ministerstvá, vrátane ministerstva obrany, najvyššieho 
súdu a miestnych úradov na posúdenie a ďalší postup. 
 
21. Výbor odporúča, aby východisková správa a písomné odpovede podané 
zmluvnej strane a súvisiace záverečné pripomienky prijaté výborom boli všeobecne 
dostupné, vrátane (ale bez obmedzenia) internetu a širokej verejnosti, organizáciám 
občianskej spoločnosti, mládežníckym skupinám, odborným skupinám a deťom 
s cieľom rozvinúť diskusiu a podporiť povedomie o opčnom protokole, jeho 
implementácii a monitoringu. 

 IX. Ďalšia správa 

22. V súlade s článkom 8, odsekom 2 výbor žiada zmluvnú stranu, aby zahrnula 
ďalšie informácie o implementácii opčného protokolu a aktuálne záverečné 
pripomienky do svojej súhrnnej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy v rámci 
Dohovoru o právach dieťaťa k 30. júnu 2013 v súlade s článkom 44 dohovoru.  

    


